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 در فهرست زیر لیستی از نظام ارزش ها را می بینید 

 .به هر کدام امتیازی دهید 10تا  1 که باید بین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ارزش ها
           مسئولیت پذیری

           موفقیت
           سازگاری

            رویا
           تعادل

           دوست داشتنی بودن
           ود بودنبهترین خ

           مراقبت از خود و دیگران
           احتیاط داشتن

           مربی گری
           تعهد

           توجه به جامعه
           دلسوزی و مهربانی

           شایستگی
           حل تعارض

           یادگیری مداوم
           کنترل

           شهامت
           خالقیت
           گفتگو
           نموثر بود

           قدرتمند بودن
           ثروتمند بودن
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ارزش ها
           سالمتی

           مثبت اندیشی
           خردمندی
           آرامش
           خانواده
           شادمانی

           کارآفرین بودن
           توجه به محیط زیست

           اخالق
           عالی بودن
           عادل بودن
           ثبات مالی
           بخشش
           دوستی

           آینده نگری
           فروتنی
           عیشوخ طب

           مستقل بودن
           ابتکار عمل
           یکپارچگی

           امنیت شغلی
           رهبری

           گوش دادن
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ارزش ها
           تاثیر گذاری

           همدلی
           منعطف بودن

           پشتکار
           رشد فردی
           عزت نفس

           قابل اعتماد بودن
           احترام
           پاداش

           کارگروهی
           چشم انداز داشتن

           رفاه
           کمال 
           دقت

           تقدیر و تشکر
           ماجراجویی

           اصالت
           خوش قول بودن

           جسارت
           زیبایی
           آرامش
           چالش

           همکاری
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ارزش ها
           ارتباطات
           بازی دست و دل

           توانمندسازی
           شور و شوق

           دوستی
           بازی

           سخاوت
           آزادی
           ثروت

           تحسین شدن
           بر اصول پایبند بودن

           رشد
           هماهنگی
           بهداشت

           مفید بودن
           صداقت
           افتخار
           طنز

           وفاداری
           خوش بینی

           نظم
           همراهی

           سالمت عاطفی
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ارزش ها
           تعالی
           انصاف

           نبودن کپی
           صبر
           صلح

           حضور در لحظه
           بهره وری
           شناخت
           احترام
           ابتکار
           عشق
           امنیت

           تخصص و دانش
           سادگی
           معنویت

           سنت وعرف
           درک و فهم

           آموزش
           حکمت
           اعتقاد

           حرفه ای بودن
           شناخته شدن

           قدرت
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ارزش ها
           ظاهر فیزیکی

           شهود
           اصیل بودن 

           کار نبودن
           کار تیمی
           رفاقت

           اعتماد بنفس
           عتقنا

           کمک به نیازمندان
           تشریک مساعی

           نو آوری
           منحصر به فرد بودن

           استقالل
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